Ñåäìè÷íî îáùèíñêо ïðèëîæåíèå, áðîé 358, 11 ноември 2015 ãîäèíà www.sozopol.bg

Cyan Magenta Yellow Black

Фолклорна магия за Деня на
християнското семейство

Националният фолклорен фестивал дава възможност на талантливи деца от цялата страна да покажат своя талант и любов към народната
музика

Започва възстановяването
на щетите от наводненията
Община Созопол подписа
договор за финансиране на
проект„Ремонт на път IV Маринка – Зидарово – Вършило,
в частта от граница на община Созопол към с. Зидарово и
мостово съоръжение над река
Факийска.
Средствата за финансиране на проекта, който цели възстановяване на щетите от наводненията от юни 2014 година на територията на община
Созопол, идват от фонд „Солидарност” на Европейския съюз.
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд
„Солидарност” по Заявление
2014BG16SPO001 за щетите от
бедствията от 19 юни 2014 г.

В продължение на два
дни Созопол се превръща в столица на фолклорната магия и народното песенно и музикално творчество. Националният фолклорен фестивал „Созополска дъга“
ще се проведе за втори
път и се посвещава на
Деня на християнското семейство и християнската младеж. Той се
организира от Община
Созопол и се провежда
под патронажа на кмета
на Община Созопол Панайот Рейзи.
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Новият Общински съвет
прие правилник и определи
постоянните комисии

Червенокръстки дейности реализирани
на територията на община Созопол
Топъл обяд за 30 деца от с. Зидарово
ОУ “Христо Ботев” с. Зидарово е едно от училищата, в
които БЧК ще реализира Националната благотворителна кампания „Топъл обяд“.
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Созопол
оживя в
сърцето
на Париж
Четете íà ñòð. 4

Още един равен
мач на „Созопол”
Второто редовно заседание на Общински съвет - Созопол започна с полагане на клетва на общинския съветник Светлана Лулева

Второто редовно заседание на Общински
съвет - Созопол започна с полагане на клетва на нов общински съветник. Общинският съветник Светлана Лулева влиза на мястото на
Катя Стоянова, която на-

пусна групата на общинските съветници и зае
поста заместник-кмет в
Община Созопол. Светлана Лулева е общински
съветник от ПП ГЕРБ и
ще бъде част от Общинския съвет – Созопол за
втори мандат.

Интерактивното обучение
разпалва въобръжението на децата
Съвременните форми на
обучение навлизат все повече в методиката на работа на учителите в детските градини на територията
на община Созопол. Амбицирани да възпитат творци и да създадат творческа атмосфера по време
на своите занятия, учители от от ОДЗ "Здравец” и
ЦДГ "Снежанка” - Созопол
и ЦДГ "Делфинче" - Черноморец взеха активно участие в обучението за работа
с интерактивна дъска. Обучението се проведе в ЦДГ
"Снежанка", където първи до магията на интерактивната дъска се докоснаха малчуганите от детската градина.
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Заседанието на Общинския съвет премина при дневен ред от
две точки: Приемане
на Правилник за организацията и дейността
на Общински съвет, не-

говите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
и Избор на членове на
постоянните комисии
към Общински съветСозопол.
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От днес започват усилени тренировки
Отборите на Созопол и Локомотив (Горна Оряховица) завършиха наравно - 0:0 в мач от 14-ия кръг на
„Б“ футболна група. Срещата се игра на стадион „Арена Созопол“ пред около 600 зрители. Гостите от Горна Оряховица бяха подкрепени от агитка, наброяваща 40 човека.
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Крепостта Акра край
Черноморец придоби
мистично-страховит ореол
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Новият Общински съвет прие правилник
и определи постоянните комисии

Продължение от стр.1
По първа точка от дневния ред председателят на
Общинския съвет Красимира Германова направи разяснение, че новият
правилник е с минимални промени, които са направени на базата на натрупания опит през предходните мандати на Общинския съвет и целят
да подобрят работата на
общинските съветници
и дейността на местния
парламент. Всяка едно
от точките на Правилника за организация и дейността на Общинския съвет бе прочетена от председателя на Временната
комисия Пенка Щерионова, а документът бе приет
единодушно от всичките

17 общински съветници.
Промените, които бяха
приети, касаят технически подобрения в частта
за електронното гласуване от страна на общинските съветници, даването на
право на заместник-кметовете да правят предложения и да входират докладни, както и правото
на постоянните комисии,
техните решения да бъдат
приемани с гласовете на
повечето от половината
членове.
Съставът на постоянните комисии към Общинския съвет е следнитят:
За председател на Комисия по законност,
граждански права, молби и жалби бе избран Сто-

ян Маринов, членове са
Пенка Щерионова, Светлана Лулева, Тодор Чакъров и Гено Пухов. Председател на Комисията за устройство на територията,
жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации е Тодор Чакъров,
а членове са Станимир
Андонов, Виолета Арабаджиева, Христо Бардуков
и Янчо Георгиев. Председател на Комисия по туризъм, стопанска политика
и общинска собственост
е Светлана Лулева, а членове са Янчо Георгиев,
Стойчо Неделчев, Илиян
Стефанов и Тодор Дамянов. За председател на
Комисията по финанси и
бюджет, евроинтеграция,
международни проекти и
програми бе избрана Пенка Щерионова, а членове
са Георги Пинелов, Стоян Маринов, Неделчо Неделчев и Тихомир Янакиев. Председател на Комисията по здравеопазване, образование, култура,
спорт, социална политика
и вероизповедания е Гено
Пухов, а членове са Стойчо Неделчев, Христо Бардуков, Илиян Стефанов и
Румен Димитров.
На 16 ноември Общински съвет - Созопол ще
проведе извънредно заседание.

Под знака
на 10годишен
юбилей
2016 година е юбилейна за Ротари клуб Созопол. Във връзка с юбилея си созополските
ротарианци са предвидили редица събития,
с които да отбележат
успешната си дейност
през десетте години от
създаването на организацията.
На 27 ноември Ротари клуб Созопол организира традиционния благотворителен Новогодишен бал. Той ще се проведе в х-л „Вила Лист”
от 19.00 ч. С набраните
средства ротарианците ще реализират още
една инициатива в Созопол. Ще бъде изграден часовник на новата
Крайбрежна алея, който да се превърне в любимо място за гостите
на града и да допринесе за по-добрата визия
на Крайбрежната алея.
Часовникът ще бъде поставен на място, което
свързва старата с новат
част на алеята като символ на приемственост
между поколенията жители на Созопол.

Червенокръстки дейности реализирани
на територията на община Созопол

11 НОЕмври 2015

×ô

Интерактивното
обучение разпалва
въобръжението на децата

Продължение от стр.1

Учителите участваха изключително активно в обучителния процес, атмосферата бе творческа, учителите се
надпреварваха в даване на идеи за още по-рационално
използване на електронното обучение в образователния процес на децата от тези детски градини. През 2016
година към такова обучение ще преминат и останалите
общински детски градини, а обучители на учителите от
тези детски заведения ще бъдат вече колегите им от Созопол и Черноморец, които дотогава ще натрупат достатъчно опит и ще реализират добри практики в прилагането на обучение с интерактивна дъска. „Стремежът ни
е да работим в екип, да провеждаме работни срещи, на
които да наблюдаваме образователни ситуации с децата от различни детски градини , да обсъждаме видяното, да споделяме опит, като по този начин помагаме на
новоназначени учители да обогатяват своя методически
опит, сподели Вяра Милчева, началник отдел „Образование” към Община Созопол.
Ентусиазирани и силно впечатлени от възможностите, които дава електронното обучение за осъвременяване на учебния процес още на следващия ден, тези
учители заинтригуваха своите палавници.

Топъл обяд за 30 деца от с. Зидарово

Продължение от стр.1
Включването на училището в кампанията, която
червенокръстците реализират вече четвърта година на територията на Бургаска област, е част от доброто партньорство между Областния съвет на БЧК
- Бургас и Община Созопол, както и продължаване
на добрите практики между двете институции за сътрудничество в областта
на подпомагане на уязви-

мите групи на територията
на общината.
По избор и преценка
на директора на учебното заведение 30 ученици
от първи до осми клас ще
получават топъл обяд безплатно, като част от кампанията на БЧК. Условията, които поставя благотворителната организация,
са децата да посещават
занималня в училището за
подготовка в учебния процес и училището да разполага със столова за хранене, отговаряща на из-

искванията на Областна
дирекция по безопасност
на храните гр. Бургас. ОУ
“Христо Ботев” с. Зидарово отговаря на тези изисквания, а условията, които
предлага на своите възпитаници, го нареждат сред
едно от най-добрите учебни заведения в община Созопол. Сградата на училището бе санирана по европейски проект, като отоплението с печки на дърва
бе заменено с парна инсталация.
В рамките на Националната благотворителна кампания „Топъл обяд“ всеки учебен ден, без почивните и празнични дни, за
период от 23.11.2015 г. до
19.04.2016 г. /включително/
общо 90 /деветдесет/учебни дни 30 деца от училището ще получават безплатен топъл обяд. Цената на

1 обяд е равна на 2,00 лева
и включва супа, основно
ястие, десерт и хляб. БЧК Бургас ще закупи 2700 обяда за децата от ОУ „Христо Ботев“ с. Зидарово, община Созопол, като стойността на програмата е
5400,00 лева /пет хиляди и
четиристотин лева/.
Програмата „Топъл
обяд” се реализира за
11-а поредна година на
територията на цялата
страна. До момента по
тази програма безплатен
обяд са получили общо 11
202 деца. Общата стойност
на обядите предоставени
до момента е в размер на
1 615 742 лева. Всеки, който желае да подкрепи кампанията, може, като изпрати електронно съобщение
на номер 1255 на цената
на 1 лев, апелират от БЧК
- Бургас.

Още един равен мач на „Созопол”
Продължение от стр.1
През първата част двата
отбора не показаха нищо
интересно на терена, като
липсваха дори и точните
удари, отправени в очертанията на една от двете врати. Срещата започна с домакински натиск, като постепенно гостите започнаха
да владеят повече топката.
Добри възможности се
откриха пред Александър
Горанов и Мустафа Мустафа от Созопол. Шансовете за Локомотив бяха предимно след изпълнение на
корнери и преки свободни удари.
В последните минути на
двубоя отново гостите имаха по-добрите шансове за
отбелязване. Въпреки това
двата тима завършиха наравно 0:0.
„Труден двубой, оспорван. Както очаквахме, така

От днес започват усилени тренировки
и премина мачът. Доволен
съм от старанието на футболистите. Търсихме победата до края на срещата.
Самият двубой стана много двуостър, особено второто полувреме. При една
евентуална грешка на единия от противниците, особено в последните минути, който вкараше гол, той
щеше да победи. Но именно по този начин преминават дербитата. Вижда се, че
имаме още доста работа.
Липсват ни и важни фигури.
Създаваме положения, но
трудно реализираме в отсъствието на централния
ни нападател Васил Калоянов. И това се вижда. В
защита играем концентрирано, агресивно, но в атака ни липсва завършващият удар. Надявам се Васко

да се оправи по-бързо. Мисля, че с него ще вдигнем
нивото. Да не забравяме,
че един срещу друг играха
два от 1/4-финалистите за
Купата на България и логично мачът беше на доста
високо ниво. Вижда се, че
„Б“ група е много равностойна и силна. Всяка точка
плюс е положителен резултат. Отборите са добре подготвени, има млади и добри
треньори. Всеки мач е битка и никой не иска да губи.
Очакват ни още такива двубои – така ще бъде до края
на първенството“, коментира наставникът на Созопол
Румен Димов. Той допълни, че футболистите са получили 2 дни почивка, като
в сряда се събират за възобновяване на тренировъчния процес.
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ОБЩИНА СОЗОПОЛ
ОБЯВЛЕНИЕ
Община Созопол/ЕКНМ-67800/, област Бургас, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ съобщава, че в Държавен вестник , брой 82 от 23.10.2015 г. е обнародвано Решение №1353/31.07.2015 г., Протокол №47/31.07.2015 г., на Общински съвет – Созопол ,за одобрен проект за ПУП – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии з-ще гр.Черноморец, Община Созопол , обл. Бургас за обект : „Уличен водопровод ПЕВП Ф 90 за водоснабдяване за поземлен имот № 81178.5.163 /идентичин с УПИ VІІ-5163/” в
м.“Аклади“ з-ще гр.Черноморец . Водопровода започва от съществуващ водопровод от гр.Черноморец и преминава
по новопроектирана улица североизточно от града до нос „Таласакра“ с трасе и сервитут в обхват на част от поземлени имоти : №81178.5.163 , №81178.501.592 , № 81178.501.593 , № 81178.501.32 , № 81178.5.426 , №
81178.5.302 , № 81178.5.301 , № 81178.5.427, № 8 1178.5.325 , № 81178.5.6, № 81178.5.311 , №81178.5.313
, №81178.5.314 , №81178.5.315 , № 81178.5.317 , № 81178.5.316,
№81178.5.318 и №81178.5.163 в
м.”Аклади”, землище гр.Черноморец, Община Созопол.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник “ чрез Община Созопол до Административен съд – Бургас.

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
ОБЯВЛЕНИЕ
Община Созопол /ЕКМН – 67800/, област Бургас, на основание чл.128, ал.1 и ал.2ЗУТ и чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ
съобщава, че в Държавен вестник брой 82 от 23.10.2015 г. е обнародван проект за Подробен устройствен план –
парцеларен план на обект: „Кабел НН от съществуващ КРШ до нов КРШ пред новообразуван имот 134.134, зона
по §4, с.Крушевец, общ.Созопол“.
Кабелната линия предмет на тази разработка е с начало съществуваща касета в поземлен имот № 79 – улица, преминава основно през поземлен имот №79 и поземлен имот №137 – улици на плана на новообразуваните имоти.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания пред общинската администрация.

Продължение от стр.1
С подписване на Договора за финансиране на
проекта се дава реален
старт на дейностите, които включват проектиране
на мостово съоръжение
над река Факийска и извършване на строителноремонтни дейности. Проектът предвижда и възстановяване на пътната настилка по около 60 м преди и
след моста; подмяна на 42
м от парапета на моста при
обща дължина на парапета
152 м и почистване на речното корито от наноси. Съпътстващи дейности са ав-

торски и строителен надзор, публичност и информираност на проекта.
След извършване на дейностите по СМР се очаква
мостовото съоръжение да
бъде добре укрепено, речното корито да е почистено
от наноси и по този начин
да бъдат предотвратени бъдещи аварии вследствие
на обилните валежи.
Проектът е структуриран и ще бъде изпълняван
в четири последователни фази:
Фаза 1: Подготовка на
тръжна документация и
провеждане на процедури
за възлагане на обществени поръчки за строител-

ство и услуги;
Фаза 2: Проектиране и
изпълнение на строително-монтажни работи и дейности по супервизия на
строителството;
Фаза 3: Дейности за публичност и визуализация на
проекта;
Фаза 4: Въвеждане в експлоатация на обекта;
Проект „ Ремонт на път IV
Маринка – Зидарово – Вършило, в частта от граница
на община Созопол към с.
Зидарово и мостово съоръжение над река „Факийска“ е на обща стойност
159 218,17 лв., а срокът за
неговото изпълнение е 1
година.

Фолклорна магия за Деня на
християнското семейство
Продължение от стр.1
Целта на фестивала е
да се даде сцена на найдобрите изпълнители на
фолклорна музика, песни
и танци в България, а Созопол да се утвърди като
фестивален град не само
през летния сезон.
Под звуците на популярни български народни мелодии ще бъдат представени участниците във фестивала от различните географски и музикални области в страната. След дефилето на сцената започва и конкурсната част от
двудневния фестивал. Конкурсната част ще се проведе в четири зали на созополското читалище, като
организаторите са се постарали да направят много добра организация, за
да могат както изпълнителите да се представят, така
и публиката да се наслади
на техните изпълнения.

По време на първото издание на националния фолклорен фестивал най-активни се оказаха фолклорните групи и изпълнители
от Бургас и Варна. Интересът към Националния
фолклорен фестивал доведе и участници в различни

възрастови групи и от Добрич, София, Балчик, Карнобат, Несебър, Долно Езерово и др.
Фестивалът ще завърши
с галаконцерт на победителите вечерта на 22 ноември, неделя. Най-добрите
ще получат награди и грамоти.
Националният
фестивал „
Созополска
дъга” е продължение
на активната политика
на Общинска администрация да
подкрепя
и развива
детския талант, както
и да обогатява културния календар с високохудожествени събития.

О Б Щ И Н А С О З О П О Л
СДРУЖЕНИЕ „ АРТ ФОЛК“

ПОД ПАТРОНАЖА НА
Г-Н ПАНАЙОТ РЕЙЗИ
КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
ОРГАНИЗИРАТ
НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС

„ С О З О П О Л С К А Д Ъ Г А“

СТАТУТ
ЦЕЛ: Изява на талантите в областта на музикалното и танцово фолклорно изкуство.
Право на участие имат всички изпълнители: инструменталисти и певци и таньори.
Дати на провеждане на конкурса:
21 - 22.11. 2015 - град Созопол
Място на провеждане : Народно Читалище“ Отец Паисий 1896“ град Созопол
Адрес: пл. „Хан Крум“ №1
РЕГЛАМЕНТ
1. Общи условия.
1.1.Участниците се разделят на 5 /пет/възрастови групи:
• I-ва група -до 7-годишна възраст
• ІІ-ра група - от 8 до 10-годишна възраст
• ІІІ-та група - от 11 до 13-годишна възраст
• IV –та група- от 14 до 18-годишна възраст /VІІІ - Х ІІ клас/
• V-та група - над 18-годишна възраст
1.2. Ще се присъдят следните награди:
• грамота за всеки участник в конкурса
• награда за най-малък изпълнител
• диплом и статуетка за І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място във всяка възрастова група и категория.
• награда за ръководител с високи художествени постижения.
1.3. Заявки за участие по образец ще се приемат до 15.11.2015 г. на e-mail адрес: soz_daga@abv.
bg
1.4 Право на журито и организаторите на конкурса е да направят подбор кои от участниците и какъв репертоар ще бъде включен в гала концерта.
1.5 Организаторите си запазват правото да публикуват, записват и рекламират музикалната и танцова продукция от конкурсната програма.
1.6 Нощувките и пътните разходи са за сметка на участниците.
1.7. Телефони за връзка: Марияна Паскалева: 0550 25713 и Пепа Запрянова 0889 433 599
1.8 За невярно подадена информация участниците се декласират.
1.9 Графикът за реда на явяване на участниците се изготвя от организационен щаб до 16.11.2014.
и ще бъде публикуван в сайта на Община Созопол: http:www.sozopol.bg
1.10.Неявилите се в график губят право на участие.
1.11. Участниците да се явят в традиционни фолклорни костюми .
РАЗДЕЛ: МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО:
2.1. Индивидуални изпълнители:
2.1.1.В конкурса могат да участват всички изпълнители, народни изпълнители
• Солистите певци участват с изпълнение на две народни песни с общо времетраене до 8 мин.
Участниците от раздел народно пеене от трета и четвърта възрастова група задължително изпълняват една бавна песен.
2.1.2 Народни инструменти- изпълняват се две пиеси на всички народни инструменти, от трета възрастова група едната е бавна мелодия.
2.2. Вокални групи за:
• традиционен фолклор
• обработен фолклор
Участниците изпълняват две песни със съпровод по изборв рамките до 8 минути .
2.3.Хорове:
• народни хорове и ансамбли
Участниците изпълняват две песни със съпровод по избор.
Едногласни изпълнения не се допускат.
В заявката се посочва репертоара – заглавие на песента, автор на музиката, обработка, текст и
аранжимент.
2.4. Оркестри и камерни инструментални групи.
• Броят на участниците в камерните групи до 9, а за оркестрите до 30 изпълнители.
• Инструменталните групи от 1и 2 възрастова група изпълняват две мелодии.
• Оркестри изпълняват две самостоятелни пиеси – с времетраене до 8 минути.
2.5 Групи за традиционен фолклор-представяне на обичаи, обреди, наричания, гатанки,ревю на национални костюми и др. в рамките на 10 мин.
РАЗДЕЛ:ТАНЦОВО ИЗКУСТВО
3.2 Народни танци
Камерни групи – изпълнения на два танца от различни фолклорни области,бройна участниците до 8
времетраене на изпълненията до 12 минути
Танцови състави и ансамбли-изпълнение на два танца участници до 40 души, времетраене на изпълненията до 15 минути. Заявки за участие в Национален фолклорен конкурс „Созополска дъга” се
приемат до 21 ноември 2015 г.
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Созопол оживя в
сърцето на Париж
Cyan Magenta Yellow Black

Френската публика се възхити на митичния Созопол

митичността на Созопол
представиха в картините си
френските им колеги Аксел Пахлави, проф. Ив Гобар, проф. Антоан Бенар,
Реми Амоар, Флоранс Обрехт и др.
Изложбата ще остане в

сърцето на Париж до края
на месец ноември, след
което ще бъде представена в София. Организатор на изложбата е Фондация ,,Солей” със специалното съдействие на Община Созопол.

11 НОември 2015
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ЗАКРИТ
ПЛУВЕН БАСЕЙН-СОЗОПОЛ
АДРЕС: УЛ. „ИВАН ВАЗОВ”,
ДО СГРАДАТА НА
СОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Разполага с медицински кабинет, съблекални,
душове, спасителен пост.
- размери- 25м x 12м
- 4 коридора
Подходящ за индивидуално, групово плуване и
тренировки на професионални плувци
Работно време: всеки ден от 8.00 ч. до 20.00 ч.
Почивни дни - неделя и понеделник.
Тел. за информация: 0550 2 20 43

Крепостта Акра край Черноморец
придоби мистично-страховит ореол
На 5.11.2015г. в салоните на Българския културен
център в Париж бе официално открита международната изложба с българско
участие „С дъх на море”.
Близо 60 картини са вдъхновени от созополското море и пресъздават атмосферата на Созопол. Те
са част от творбите, които
23-ма български и френски
художници нарисуваха по
време на Международния
пленер, който се проведе
в рамките на Петия международен фестивал „Солей”
в началото на лятото.
Френската публика остана възхитена от творбите, а присъствието на толкова много ценители в изложбената зала на Българския културен институт в Париж бе оценено и
като голям културен успех
на страната ни, сподели за
вестник „Созопол” дирек-

торът на фестивал „Солей”
Александрина Исайлова.
Освен французи, по време на откриването на изложбата са присъствали
и много българи, които живеят в Париж. Изложбата
бе открита от зам.-посланика на България в Париж
г-н Асен Кръстев. На събитието присъства и созополската художничка Ангелина Недин, чиито картини привлякоха интереса не само на българската
публика, но и на френските ценители. Сред българските автори, чиито творби красят салоните на Българския културен институт,
са още професорите Греди
Асса, Вихрони Попнеделев, Светозар Бенчев, утвърдени творци като Стефан Чурчулиев, доц. Аделина Попнеделева, Веселин Иванов и др.Своя
поглед към красотата и

Така е видял созополското море френският художник Паскал Фрамен

Черноморската твърдина е връстничка
на Ахил, Хектор и Хубавата Елена

Древната крепост Акра,
открита край Черноморец,
е с около 1500 години постара, отколкото се смяташе досега, твърдят археолози, работили на обекта.
Това я прави една от найдобре запазените и съхранени в света твърдини,
датиращи от легендарните времена на Троянската война.
Разкопките на експедицията от Националния исторически музей, водени от
доц. Иван Христов, са установили, че селището е създадено по времето, когато
са се водили епичните битки между Ахил и Хектор или
съвсем малко по-късно. Абсолютно точно е трудно да
се установи. Така или иначе, с такива крепости не
могат да се похвалят много страни в света.
Откритията вече родиха
и редица съвременни град-

ски легенди, които се носят
от уста на уста. Сред иманярите, а и по кафенетата
се говори и за несметни съкровища, които се криели в
подземията й, военна плячка от този период, едва ли
не истинското съкровище
на цар Приам.
А тези приказки, колкото и фантасмагорично да
звучат, възбуждат въображението и палят мераците
на знайни и незнайни Индиана-Джоунсовци. Така,
всичко около разкопките
добива мистично-страховития ореол на филма с Харисън Форд.
Легенда твърди, че специална система от древни
тунели пази крепостта. Те
били осеяни с ужасни капани, предназначени да захапят и убият на място дръзналите да ровят древните тайни, но пък съкровището си заслужава риска

- купища златни монети и
приказни оръжия.
Археолозите засега са
открили само няколко ценни за нумизматиката предмети: воден печат и монета, принадлежали на византийски севаст.
Изключително богати за
тях са обаче находките от

подводните проучвания в
морето около крепостта,
макар и да не са открили
съкровища. Има вероятност през античността цял
крайбрежен квартал да е
потънал в дълбините след
земетресение. Може да
става дума и за древно тържище, където са разтоварвани корабите със стока,
предназначена за древните селища на днешния полуостров Свети Никола, където е и Черноморец.
Открити са огромно количество керамични съдове, изработени от древногръцки и римски майстори,
които говорят за живота и
търговските връзки на крепостта през вековете.
При реставрацията крепостната стена е повдигната по цялото си протежение с няколко метра, включително и кулата, която
сега е в морето. Причината
е покачването на морското равнище през последните 1500 години.
Главната бойна кула, от
която в миналото се следели сухопътните пътища към
крепостта Акра, или централната кула, както я наричат археолозите, вече е
реставрирана и се превърна в истински магнит за запалени по старините туристи през всички сезони.

